
 









 عقيدة اليهود في الصفات  
 دراسة نقدية في ضوء القرآن والسنة 

 

 

 

 

 

 سليمان العيد. د. ا
 كلية الرتبية   –جامعة امللك سعود 

 قسم الثقافة اإلسالمية

 

 

 

هـ1423



 1 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 تقديم
- :ومن وااله، أما بعد احلمدهللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه       

فلقد أرسل اهللا سبحانه وتعاىل رسله وأنزل كتبه لدعوة الناس إىل عبادته وحده ال        
شريك له ، وهذه العبادة ال تتم إال مبعرفته سبحانه بأمسائه وصفاته ، وماله سبحانه وتعاىل 

لك، إال أن من صفات الكمال ونعوت اجلالل، ولقد اتفقت الرسل وتطابقت الكتب على ذ
 . واررفت   عقيدتا وشريعتها كتبها بعض األمم كاليهود والنصارى غريت وبدلت  

ومن تدبر حال اليهود والنصارى مع املسلمني وجد  اليهود والنصارى متقابلني هؤالء        
  طرف ضالل، وهؤالء   طرف يقابله، واملسلمون هم الوسط، وذلك   التوحيد واألنبياء 

اهللا سبحانه وتعاىل فإن  لة صفاتأائع واحلالل واحلرام واألخالق وغري ذلك، و  مسوالشر 
اخلالق باملخلوق،   صفات النقص املختصة باملخلوق، اليت جيب تنزيه الرب  االيهود شبهو 
املخلوق باخلالق،   صفات الكمال املختصة باخلالق، اليت  اوالنصارى شبهو . سبحانه عنها
مبا يستحقه من صفات  سبحانه وتعاىل وأما املسلمون فقد وصفوا اهللا. لٌ ثْ ليس له فيها مِ 

الكمال، ونزهوه عن النقص، وأن يكون له مثل، فوصفوه مبا وصف به نفسه، ومبا وصفته به 
رسله، من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل، مع علمهم أنه ليس كمثله 

(وال   أفعاله شيء، ال   ذاته، وال   صفاته، 
0F

1(  . 

إمنا هو   -وباألخص   مسائل العقيدة-وما وقع فيه اليهود والنصارى من الضالل       
إن ((:   شأن اليهود) رمحه اهللا(نتيجة ملا أدخلوه   كتبهم من التحريف، يقول ابن القيم 

له وما الذي مجع هذه الفصول اليت بأيديهم رجل جاهل بصفات الرب تعاىل، وما ينبغي 
جيوز عليه ، فلذلك نسب إىل الرب تعاىل ما يتقدس ويتنزه عنه، وهذا الرجل يعرف عند 

())اليهود بعازر الوراق
1F

2( .  

                                     
 3/100اجلواب الصحيح ابن تيمية ، : انظر )  1(
 .  422ص هداية احليارى)  2(
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حتريف لفظ، وحتريف : والتحريف الذي وقع فيه طوائف من مبتدعة هذه األمة نوعان      
وهم شيوخ احملرفني ، والنوعان مأخوذان من األصل عن  اليهود، فهم الراسخون فيهما، معىن

من ألفاظ التوراة، وما غلبوا عن حتريف لفظه حرفوا معناه، وهلذا  وسلفهم، فإ�م حرفوا كثرياً 
وصفوا بالتحريف   القرآن دون غريهم من األمم، ودر  على آاارهم الرافضة فهم أشبه بم 

صفات مسالك واجلهمية فإ�م سلكوا   حتريف النصوص الواردة    ال ،من القذة بالقذة
(إخوا�م من اليهود

2F

 : و  ورااة أهل التحريف لليهود قال ابن القيم . )1

(ورث احملرف من يهود وهم أولـ        ـو التحريف والتبديل والكتمان
3F

2( 

وعقيدة اليهود   الصفات وراتها طوائف مبتعدة من هذه األمة ، فاملشبهة من هذه        
(إمنا وراوا قوهلم   الصفات من قول اليهود األمة الذين شبهوا اهللا خبلقه

4F

واملعطلة وعلى .  )3
بني اجلهمية ) رمحه اهللا(ربط ابن القيم رأسهم اجلهمية وراوا التعطيل من اليهود ، ولذا فقد 

 :  واليهود   معتقد الصفات قائًال 

  )5F4(ننون اليـهود والم جهمي مها        وحي رب الـعرش زائدتا

(عطل وصفه       ويهود قد وصفوه بالنقصانوكذلك اجلهمي 
6F

5( 

، فاجلهمية نفوا صفات الرب سبحانه واليهود وصفوه أي أن اجلهمية شابوا اليهود        
(بالنقصان، وكل ذلك تعطيل له سبحانه عن صفات الكمال

7F

، وبذلك يتفق الفريقان على  )6
(ا أخوان متشابان نفي صفاته العليا اليت هي كماالت حمضة وبان لكل أحد أ�م

8F

7(.  

                                     
 .  1/215،216الصواعق املرسلة ابن القيم ، : انظر )  1(
 . 1/308مع شرحها حملمد خليل هراس  القصيدة النونية، املطبوعة) 2(
 .  106امللل والنحل ص الشهرستاين، )  3(
 ). استوىل(وأما الم اجلهمي اليت زادوها حني قالوا ) . حنطة(املقصود بنون اليهود هي اليت زادوها عندما قالوا )  4(
 .  1/311القصيدة النونية، املطبوعة مع شرحها حملمد خليل هراس )  5(
 2/27. اإلمام ابن القيم ، أمحد بن أبراهيم بن عيسىشرح القصيدة توضيح املقاصد وتصحيح القواعد   : رانظ)  6(

 . 
 .  3/312شرح القصيدة النونية ، حممد خليل هراس )  7(
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صلى اهللا (ومع ما   توراة اليهود من الصفات الباطلة ففيها أيضًا حق ، فإن النيب        
أقر اليهود على ذكر شيء من صفات اهللا سبحانه وتعاىل كما   الصحيحني ) عليه وسلم

صلى اهللا ( أن حربًا من  اليهود جاء إىل رسول اهللا) رضي اهللا عنه(عن عبد اهللا بن مسعود 
يا حممد، إن اهللا عز وجل يوم القيامة حيمل السماوات على إصبع،  ((: فقال) عليه وسلم

واألرض على إصبع، واجلبال والشجر على إصبع، واملاء والثرى على إصبع، وسائر اخللق 
فضحك النيب حىت بدت نواجذه، تعجباً : قال. أنا امللك: على إصبع، مث يهزهن فيقول

يعًا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة {:مث قرأ . لقول احلربوتصديقًا  َوَما َقَدُروا اللََّه َحقَّ َقْدرِِه َواْألَْرُض مجَِ
( ))) 67الزمر، ( }َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

9F

1( .  

اليهود   صفات اهللا سبحانه وتعاىل، بعنوان والبحث الذي رن بصدده حول عقيدة         
 ) . ة اليهود   الصفات ، دراسة نقدية   ضوء الكتاب والسنةدعقي: (

- :  حبث بإذن اهللا على اخلطوات التالية يسلك الباحث وس

(العهد القدميأسفار تتبع صفات اهللا سبحانه وتعاىل من  -1
10F

وما حكاه اهللا سبحانه وتعاىل  ،)2
 .، أو ما جاء   السنة املطهرة   حمكم كتابهتم عنهم من عقيد

   -:تقسيم الصفات إىل االاة أقسام على النحو التايل  -2

 . بإاباتا  صفات كمال جاء القرآن أو السنة : أوالً 

 . صفات نقص جاء القرآن أو السنة بنفيها  : نياً اا

 . صفات مل ترد   القرآن وال   السنة  : االثاً 

القدمي، مث التعقيب عليها مبوقف القرآن ر العهد اأسفب ورودها   عرض الصفة حس -3
 . والسنة إن وجد 

  -:و التايل ح  بيان مواضع نصوص التوراة رموزاً على النيستخدم الباحث  -4

                                     
ومسلم ، كتاب صفة القيامة، . 4811أخرجه البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب تفسري القرآن ، حديث رقم )  1(

 .  2786 حديث رقم
 . جمموعة األسفار اخلاصة باليهود من الكتاب املقدس   )2(
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 ) . وهو جزء من السفر(اإلصحاح :  اصح

 ) . وهي جزء من اإلصحاح(فقرة : فق

  ) .وهو جزء من سفر املزامري (مزمور : مز

 . يكتفي الباحث ببيانات النشر   قائمة املراجع دون ذكرها   احلواشي  -5

وأسال اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق والسداد، وصلى اله على نبينا حممد، وعلى آله       
 .   وصحبه أمجعني 
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 ،وصـــف اهللا ســـبحانه وتعـــاىل بصـــفات الكمـــالجـــاءت الكتـــب الســـماوية متفقـــة علـــى        
ليهـا إالـيت ال يتطـرق بـار صفات املـوىل سـبحانه وتعـاىل مـن األخفوتنزيهه عن صفات النقص ، 

وأسفار اليهود على الرغم مما تطرق إليها من التحريف والتبديل بقي  .النسخ   مجلة الشرائع 
 . ها شيء من ذكر صفات الكمال هللا سبحانه وتعاىل في

لة مهمة   هذا القسم أال وهي أن اليهود قد يصفون اهللا أوجيدر التنبيه على مس       
والسنة ، وسيأيت الكالم  ببصفة من صفات الكمال ولكن على غري الوجه الثابت   الكتا

 . هذا االختالف ا شيء من كر الصفات اليت فيهذ بيان ذلك عند لبإذن اهللا تعاىل 

ما  ومن مجلة صفات الكمال اليت جاء ت عند اليهود وجاء إقرارها   الكتاب والسنة       
- :يلي 

 الكمال

جاء و  ] .3، فق32اصح[ ))الكامل صنيعه((:   سفر التثنية جاء وصف الرب بـجاء        
 ))وناموس الرب كامل ((: وفيها أيضاً ] . 30، فق18مز[ ))اهللا طريقه كامل ((:   املزامري

 ] . 7، فق19مز[

والكمال هللا حقيقة ال شك فيها فله سبحانه وتعاىل الكمال املطلق   أمسائه وصفاته        
ففي  ،وأفعاله وكل شأنه سبحانه، وجاء القرآن الكرمي مؤكدًا هذه الصفة إمجاًال وتفصيالً 

يَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َمَثُل السَّْوِء َولِّلِه اْلَمَثُل اَألْعَلَى َوُهَو اْلَعزِيُز لِلَّذِ {: اإلمجال قوله سبحانه
())أي الكمال املطلق من كل وجه((: ال ابن كثري ق) 60النحل، ( }احلَِْكيمُ 

11F

التفصيل  وأما )1
له سبحانه اليت تدل على كمامة فعله كودقة صنعه ، وحفبذكر إمسائه احلسىن وصفاته العلى 

 . وتعاىل من كل وجه

                                     
  .  2/574م تفسري القرآن العظي)  1(
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  العلم

، فالعليم اسم من  ]3، فق2اصح[ ))الرب إله عليم((: جاء   سفر صموئيل األول        
 . مساء اهللا سبحانه، ويتضمن صفة العلم هللا سبحانه أ

وتعاىل وصف اهللا سبحانه بيرد   أسفار اليهود ما يناقض هذه الصفة فإنه ومع ذلك        
ومسعا صوت الرب اإلله ما شيًا   اجلنة عند  ((: جاء   سفر التكوين كما بقصور العلم ،  
فنادى الرب اإلله  *فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب اإلله وسط شجر اجلنة .هبوب الريح

وهذا النص فيه نسبة قصور العلم إىل اهللا . ]8،9، فق3اصح[ ))…آدم فقال أين أنت 
 . هلما عن ذلك أليه مكان آدم وحواء   اجلنة فاحتا  أن يسحيث خفي ع

قال اهللا للشيطان من أين جئت ؟ فأجاب الشيطان الرب فقال  ((: و  سفر أيوب       
 .] 6، فق1اصح[ ))من اجلوالن   األرض ومن التمشي فيها 

ابات العلم إ، نقصعلم اهللا الكامل من غري ت اأابوالسنة فقد جاء فيهما وأما القرآن        
ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِ  { :قوله سبحانه جاء   القرآن الكرمي إمجاًال وتفصيًال، ومما 

يعًا ُمثَّ اْستَـَوى ِإَىل السََّماء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َمسَاَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ  البقرة، ( }اَألْرِض مجَِ
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  السمع

فسمع اهللا صوت ((: ن وصف اهللا بالسمع ، كما   سفر التكويت األسفار باءج       
فلما صرخنا إىل الرب إله آبائنا مسع ((: وجاء   سفر التثنية ] . 17، فق21اصح[ ))الغالم

 ] . 7، فق26اصح[ ))الرب صوتنا ورأى مشقتنا

جاء إاباتا   القرآن  ، وهو إدراك املسموع،والسمع صفة حقيقة هللا سبحانه وتعاىل       
َوِإْذ يـَْرَفُع ِإبـْرَاِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت {:ذلك قوله سبحانه وتعاىل ومن . الكرمي والسنة املطهرة

البقرة، ( }َوِإْمسَاِعيُل َربـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 



 8 

البقرة، 



 9 

())وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيءبعدك شيء، 
13F

فاألول . )1
(يدل على قدمه وأزليته ، واآلخر يدل على بقائه وأبديته

14F

2(   . 

  الجالل والقوة والجبروتو العظمة 

، وقد جاء إابات   هذه الصفات هي من مجلة صفات الكمال هللا سبحانه وتعاىل        
: ر األيام األولا  سفر أخب) عليه السالم(أسفار اليهود، ومن ذلك ما ورد على لسان داود 

، 29اصح[ ))وبيدك القوة واجلربوت... لك يارب العظمة واجلربوت واجلالل والبهاء والد ((
 ] . 12، 11فق

  صفة العظمة قوله تعاىل  وهذه الصفات جاء تقريرها   الكتاب والسنة، ومن ذلك       

َفَسبِّْح { :وقوله ) الشورى، ( }َلُه َما ِ  السََّماَواِت َوَما ِ  اْألَْرِض َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ {:

الواقعة، ( }بِاْسِم َربَِّك اْلَعِظيمِ 
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())ذا اجلالل واإلكرام لهم أنت السالم ومنك السالم تباركتال ((: يقول إذا سلم
17F

و   . )1

الذاريات، ( }ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنيُ {:صفة القوة قال
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ية من فقد جاء ما يناقضها   سفر التثن ،ولكن هذه الصفة عند اليهود ليست مطلقة       
أفتقد ذنوب اآلباء   األبناء و  اجليل الثالث ((: الكالم املنسوب إىل اهللا سبحانه وتعاىل 

بناء جبريرة اآلباء خذ األاوهذا ليس عدًال أن يؤ ] 9، فق5اصح[ ))والرابع من الذين يبغضونين
لذي ال يأتيه إىل اجليل الرابع، واهللا سبحانه وتعاىل منزله عن ذلك ، فقد ورد   حمكم كتابه ا

َر الّلِه أَْبِغي َربّاً َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوَال {: الباطل من بني يديه ومن خلفه قوله سبحانه ُقْل َأَغيـْ
َها َوَال َتزُِر َوازِرٌَة ِوْزَر ُأْخَرى ُمثَّ ِإَىل َربُِّكم مَّْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئكُ  ُكنُتْم م ِمبَا  َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَليـْ

األنعام، ( }ِفيِه َختَْتِلُفونَ 
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ات هذه الصفات من صفات الكمال هللا ابإوجاء   القرآن الكرمي والسنة املطهرة        
ِإنَّا ُكنَّا ِمن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه ُهَو اْلبَـرُّ {:سبحانه وتعاىل  ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل 

الطور، (}الرَِّحيمُ 



 13 

ويستمتع به بنوه ما شاء  ،وهم   بطون أمهاتمأرجعاه فإن هذا ممن كتبتم له السعادة  :آخر
())مث مات فعاش بعد ذلك شهراً  .اهللا

23F

1(   . 

  المحيي والمميت

 ))أنا أميت وأحيي. انظروا اآلن أنا أنا هو وليس إله معي ((: جاء   سفر التثنية        
 ] . 39، فق32اصح[

تة من الصفات اليت جاءت بالقرآن والسنة ، ومن ذلك قوله وصفة اإلحياء واإلما        
آَمَن الرَُّسوُل ِمبَا أُنزَِل ِإلَْيِه ِمن رَّبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِالّلِه َوَمآلِئَكِتِه وَُكتُِبِه {:سبحانه وتعاىل 

عْ  البقرة، (}َنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك رَبـََّنا َوِإلَْيَك اْلَمِصريُ َوُرُسِلِه َال نـَُفرُِّق بـَْنيَ َأَحٍد مِّن رُُّسِلِه َوقَالُوْا مسَِ
258  . ( 

  الحياة

قل ((: م اهللا ملوسى وجاء وصف اهللا باحلياة ، ومن ذلك ما ورد   سفر العدد   كال       
هلامة   وتعد هذ الصفة من الصفات ا] . 28، فق14اصح[ ))هلم حيٌّ أنا يقول الرب 

 . بذكر هذه الصفة أحياناً األسفار وذلك أن الرب سبحانه وتعاىل يؤكد فعله 

 :الصفة   القرآن الكرمي ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل  وجاء تقرير هذه       
 السََّماَواِت َوَما ِ  اَألْرِض الّلُه َال ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو احلَْيُّ اْلَقيُّوُم َال تَْأُخُذُه ِسَنٌة َوَال نـَْوٌم لَُّه َما ِ  { 

 مِّْن َمن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ بِِإْذنِِه يـَْعَلُم َما بـَْنيَ أَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوَال حيُِيطُوَن ِبَشْيءٍ 
} ِحْفظُُهَما َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ ِعْلِمِه ِإالَّ ِمبَا َشاء َوِسَع ُكْرِسيُُّه السََّماَواِت َواَألْرَض َوَال يـَُؤوُدُه 

َوتـَوَكَّْل َعَلى احلَْيِّ الَِّذي َال َميُوُت َوَسبِّْح ِحبَْمِدِه وََكَفى ِبِه ِبُذنُوِب {:وقوله. )255البقرة، (
 ) . 58الفرقان، ( }ِعَباِدِه َخِبرياً 

                                     
 . هذا حديث صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه : ، وقال 2/269املستدرك  اخرجه احلاكم  )  1(
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  الجمال

أنت أبرع ((: وصف اهللا سبحانه وتعاىل   د قوله ا نسب إىل داو املزامري مم جاء         
ا اإلابات مقارنًا جبمال البشر، واملقارنة ذوجاء ه] . 2 فق ،45مز[ ))مجاًال من بين البشر 

 . فيها تنقيص هللا سبحانه وتعاىل   هذه الصفة 

وصفة اجلمال صفة اابتة   السنة املطهرة ، ومن ذلك ما ورد عن عبد اهللا بن         
ال يدخل اجلنة من كان     (( :قال )صلى اهللا عليه وسلم(عن النيب ) رضي اهللا عنه(مسعود 

 :قال ،ونعله حسنة ،إن الرجل حيب أن يكون اوبه حسناً  :قال رجل .قلبه مثقال ذرة من كرب
())الكرب بطر احلق وغمط الناس ،إن اهللا مجيل حيب اجلمال

24F

1(  . 

  الخالق

الصفة هللا سبحانه بأنه هو اخلالق للسماوات    السفر األول من التوراة تطالعنا هذه       
على  لوالبهائم ومجيع دواب األرض وغريها من الكائنات ، ويد رواألرض والنور واملاء والبش

وقال اهللا ليكن …   البدء خلق اهللا السماوات واألرض ((:  سفر التكوين  ذلك ما جاء 
 ))…فعمل اهللا وحوش األرض … وقال اهللا لتجتمع املياه حتت السماء …ور نور فكان ن

 . ] 31-1، فق1صحا[

يَا أَيـَُّها النَّاُس {:ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل كثرياً،  صفة اخللق القرآن الكرمي تجاء       

البقرة، (} تـَتـَُّقونَ  اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكمْ 
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  القاضي

:   األسفار إابات هذه الصفة بصيغة الصفة وصيغة االسم ، كما   سفر التثنيةجاء        
اهللا هو  ((:  املزامري و ] . 17ق ، ف1صحا[ ))ال تابوا وجه إنسان ألن القضاء هللا((

 . ] 7، فق 75مز[ ))القاضي

ولكن ليس بصيغة االسم إمنا بصيغة اء تقريرمها   الكتاب والسنة، ة جالصفذه وه       
َوَلَقْد بـَوَّأْنَا َبِين ِإْسرَائِيَل ُمبَـوََّأ ِصْدٍق َوَرَزقْـَناُهم مَِّن {:سبحانه وتعاىل هقولالصفة ، ومن ذلك 

نَـُهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوْا فِ الطَّ  يِه يَِّباِت َفَما اْختَـَلُفوْا َحىتَّ َجاءُهُم اْلِعْلُم ِإنَّ َربََّك يـَْقِضي بـَيـْ
ِإنَّ َربََّك يـَْقِضي {:سبحانه وتعاىل باحلق كما بينه بقوله ضاؤه ، وق)93يونس، (}َخيَْتِلُفونَ 

نَـُهم ِحبُْكِمِه َوُهَو اْلَعزِ   ) . 78النمل، (}يُز اْلَعِليمُ بـَيـْ

  الديان

، 7مز[ ))الرب يدين الشعوب((:   املزامري جاء   األسفار إابات هذه الصفة كما        
 . ]4، فق67مز[ ))تفرح وتبتهج األمم ألنك تدين الشعوب باالستقامة((وفيها أيضاً . ] 8فق

مسعت النيب  :عبد اهللا بن أنيس قالمن حديث ورد ت صفة الديان و و  اب             
كما   ،يسمعه من بعد ،حيشر اهللا العباد فيناديهم بصوت((: يقول )صلى اهللا عليه وسلم(

: ، و  معىن الديان قال احلليمي هو من قوله  )25F1( ))أنا امللك أنا الديان ،يسمعه من قرب
26F(P.عامل وهو احملاسب الازي ال يضيع عمل ) ملك يوم الدين(

2(
P  

  المغفرة والرحمة والرأفة

الرب إله رحيم ((: لة من صفات الكمال هللا سبحانه وتعاىل جاء   سفر اخلرو  مج      
غافر اإلمث . رؤوف بطيء الغضب وكثري اإلحسان والوفاء حافظ اإلحسان إىل ألوف 

 . ] 6،7، فق 34اصح[ ))واملعصية واخلطية

                                     
  .  4/400ذكره البخاري معلقاً ، اجلامع الصحيح ، كتاب التوحيد )  1(
 .  13/458ابن حجر ، فتح الباري )  2(
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   اىلكلها صفات كمال ابتت هللا سبحانه وتع) املغفرة والرمحة والرأفة(وصفات        
البقرة، (}فَِإِن انتَـَهْوْا فَِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ {:الكتاب والسنة ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل 
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وصفة احلكمة من صفات الكمال الثابتة هللا سبحانه وتعاىل بنصوص الكتاب والسنة،        
لَّْمتَـَنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم قَاُلوْا ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما عَ {:ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىل 

 . ) 32بقرة، ال( }احلَِْكيمُ 

صفة احلكمة ، وهو على وزن فعيل مبعىن فاعل، ويأيت مبعىن  نواحلكيم اسم يتضم       
واحلكيم من احلكمة وهي وضع الشيء   . مفعل أي حمكم من اإلحكام وهو اإلتقان

(موضعه
31F

ال يقول وال يفعل إال الصواب، وإمنا ينبغي أن  معىن احلكيم الذي: وقال احلليمي. )1
يوصف بذلك ألن أفعاله سديدة، وصنعه متقن، وال يظهر العمل املتقن السديد إال من 

(حكيم
32F

2( . 

  الكالم

سبحانه وتعاىل لألنبياء اهللا صفة الكالم هللا صفة ظاهرة   أسفار اليهود وقد ورد كالم        
فلما رأى الرب ((: ، ومن ذلك كالمه ملوسى   ابتداء نبوته ، الذي جاء فيه بصوت مسموع

فقال التقرتب * فقال هأنذا. أنه مال لينظر ناداه اهللا من وسط العليقة وقال موسى موسى 
مث * ألن املوضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. اخلع حذاءك من رجليك . إىل ههنا

 .  ))م وإله إسحاق وإله يعقوبقال أنا إله أبيك إله إبراهي

قال الرب ملوسى عندما تذهب لرتجع إىل مصر انظر ((و  نص آخر   نفس السفر        
ولكين أشدد قلبه حىت ال يطلق . مجيع العجائب اليت جعلتها   يدك واصنعها قدام فرعون 

())إسرائيل ابين البكر. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب * الشعب 
33F

] 22، 21فق ،4اصح[ )3
 .  

 و  شأن املخاطبة بني اهللا وخلقه تصور التوراة   نفس السفر موقف موسى من هذه       
فقال موسى للرب استمع أيها السيد لست أنا صاحب كالم منذ أمس وال  ((: الرسالة قائًال 

استمع ) موسى(فقال … * بل أنا اقيل اللسان . من أول أمس وال من حني كلمت عبدك 

                                     
 .  91حممد خليل هراس، شرح العقيدة الواسطية ص : انظر )  1(
 .    1/191احلليمي ، كتاب املنها    شعب اإلميان ، حتقيق حلمي حممد فوده )  2(
 .    23-4/21و  سفر اخلر ) 3(
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-10، فق4اصح[ ))…فحمي غضب الرب على موسى* ها السيد أرسل بيد من ترسل أي
14[ . 

ومل يكن مساع صوت الرب خاصًا مبوسى وحده بل مسعه الشعب أيضًا ، كما جاء          
فكلمكم الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كالم ولكن مل ترو صورة ((: سفر التثنية 
 . ] 12، فق4اصح[ ))بل صوتاً 

وكان بعد موسى عبدالرب أن الرب  ((: وكالمه ليوشع بن نون كما ورد   سفر يشوع        
ن قم اعرب هذا األردن أنت آلفا .عبدي قد مات *شوع بن نون خادم موسى قائًال يكلم 

وجاء   سفر . ] 2 ،1، فق1اصح[ ))وكل هذا الشعب إىل األرض اليت أنا معطيها هلم 
 ))جلدعون قائًال اذهب بقوتك هذه وخلص إسرائيل من كف مديانالقضاة خماطبة الرب 

إن  ((: حني رد جدعون قائالً   نفس السفر وجاء تأكيد هذا الكالم ] 14، فق6صحا[
 . ]17، فق6صحا[ ))كنت وجدت نعمة   عينيك فاصنع يل عالمة أنك أنت تكلمين 

موسى يتكلم ((: فر اخلرو  أن كالم اهللا بصوت ، كما جاء   سعلى ر اوتدل األسف      
 ] . 19، فق19اصح[ ))واهللا جييبه بصوت

فجاء الرب ووقف ودعا  ((: وئيل لكالم اهللا مدل سفر صموئيل األول على مساع صيو        
، 3اصح[ ))ن عبدك سامعفقال صموئيل تكلم أل. كاملرات األول صموئيل صموئيل

 ] . 10فق

صفة حقيقية كما يليق جبالله وأهل السنة يثبتون أن  وصفة الكالم هللا سبحانه وتعاىل        
اهللا سبحانه وتعاىل سفار، فولكنه ليس مبسموع لعامة الناس كما تزعم األكالم اهللا بصوت، 

َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه {:كما   قوله سبحانه وتعاىل   يكلم أنبياءه بواسطة ملك خيتاره ،
ِمن َورَاء ِحَجاٍب أَْو يـُْرِسَل َرُسوًال فـَُيوِحَي بِِإْذنِِه َما َيَشاُء ِإنَُّه َعِليٌّ  اللَُّه ِإالَّ َوْحيًا أَوْ 

، كما   قوله سبحانه منهم من كلمه بدون واسطةو  ) .51الشورى، (}َحِكيمٌ 
ُهم مَّن َكلََّم الّلُه َوَرَفعَ {:وتعاىل بـَْعَضُهْم َدَرَجاٍت  تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض مِّنـْ

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرَميَ اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدِس َوَلْو َشاء الّلُه َما اقْـَتَتَل الَِّذيَن مِ  ن بـَْعِدِهم َوآتـَيـْ
مَّن َكَفَر َوَلْو َشاء الّلُه َما مِّن بـَْعِد َما َجاءتْـُهُم اْلبَـيـَِّناُت َولَـِكِن اْختَـَلُفوْا َفِمنـُْهم مَّْن آَمَن َوِمنـُْهم 
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البقرة، (} اقْـَتتَـُلواْ َولَـِكنَّ الّلَه يـَْفَعُل َما يُرِيدُ 
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بًَّة مِّينِّ فَاْقِذِفيِه ِ  اْلَيمِّ فـَْليـُْلِقِه اْلَيمُّ بِالسَّاِحِل يَْأُخْذُه َعُدوٌّ يلِّ َوَعُدوٌّ لَُّه َوأَْلَقْيُت َعَلْيَك حمََ 
ِإنََّك بَِأْعيُِنَنا َوَسبِّْح َواْصِربْ ِحلُْكِم َربَِّك فَ {:وقوله سبحانه) . 39طه، ( }َولُِتْصَنَع َعَلى َعْيِين 

جفان اليت وردت   النص فلم تثبت ال   األوأما ) . 48الطور، (}ِحبَْمِد َربَِّك ِحَني تـَُقومُ 
 . الكتاب وال   السنة

  اليد

فيعرف املصريون أين ((: وجاء وصف اهللا سبحانه وتعاىل باليد ، كما   سفر اخلرو         
وجاء ]. 5، فق7اصح[ ))ب حينما أمد يدي على مصر وأخر  بين إسرائيل من بينهمأنا الر 
وجاء فيه أيضًا   تضرع ] . 3، فق13اصح[ ))نه بيد قوية أخرجكم الرب من هناإف((: فيه 

ملاذا يارب حيمى غضبك على شعبك الذي أخرجته عن أرض مصر بقوة عظيمة ((: موسى
 ] . 11، فق32اصح[ ))ويد شديدة

وصفة اليد صفة حقيقة هللا سبحانه وتعاىل كما يليق جبالله وقدجاء القرآن الكرمي        
َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد الّلِه {:بإاباتان وحكى اهللا سبحانه وتعاىل عن اليهود إاباتا بقوله سبحانه 

وطََتاِن يُنِفُق َكْيَف َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِّنـُْهم َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوْا ِمبَا قَاُلوْا َبْل َيَداُه َمْبسُ 
نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِإَىل يـَْوِم اْلقِ  َنا بـَيـْ َياَمِة ُكلََّما مَّا أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َوأَْلَقيـْ

املائدة، (}ُه َوَيْسَعْوَن ِ  اَألْرِض َفَسادًا َوالّلُه َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ أَْوَقُدوْا نَارًا لِّْلَحْرِب َأْطَفَأَها اللّ 
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 منواليمني من الصفات الثابتة هللا سبحانه وتعاىل   السنة املطهرة ، ومن ذلك ما ورد       
 ،إن ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة(( :قال )صلى اهللا عليه وسلم(حديث أيب هريرة عن النيب 

())أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات واألرض ،سحاء الليل والنهار
34F

ن موكذلك ما ورد .   )1
إن املقسطني عند اهللا ((: أنه قال  )صلى اهللا عليه وسلم(ديث عبد اهللا بن عمرو عن النيب ح

وكلتا يديه ميني الذين يعدلون   حكمهم ، عن ميني الرمحن عز وجل ،على منابر من نور
())وما ولواوأهليهم 

35F

2( . 

  األصبع

مث أعطى موسى عند فراغه من الكالم معه   جبل سيناء ((: جاء ذلك   سفراخلرو        
و  سفر التثنية   ] . 18، فق31أصح[ ))لوحي الشهادة لوحي حجر مكتوبني بأصبع اهللا

، 9اصح[ ))بني بأصبع اهللاوأعطاين الرب لوحي احلجر املكتو ((: الكالم املنسوب إىل موسى 
 ] . 10فق

ل رسول أوجاء إقرار هذه الصفة   السنة املطهرة   خرب احلرب اليهودي الذي جاء يس       
أن ) رضي اهللا عنه(كما   الصحيحني عن عبد اهللا بن مسعود ) صلى اهللا عليه وسلم(اهللا 
إن اهللا عز  ،يا حممد((: قالف) صلى اهللا عليه وسلم(من  اليهود جاء إىل رسول اهللا  حرباً 

واجلبال والشجر على  ،واألرض على إصبع ،وجل يوم القيامة حيمل السماوات على إصبع
قال .لكملأنا ا :مث يهزهن فيقول ،وسائر اخللق على إصبع ،واملاء والثرى على إصبع ،إصبع

َدُروا اللََّه َحقَّ َوَما قَ {:لقول احلرب مث قرأ  وتصديقاً  تعجباً  ،فضحك النيب حىت بدت نواجذه
يعًا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاَىل عَ  مَّا َقْدرِِه َواْألَْرُض مجَِ

())اآلية )67الزمر، ( }ُيْشرُِكونَ 
36F

3(   . 

                                     
 . 7419كتاب التوحيد ، حديث رقم أخرجه البخاري ،  )  1(
  .  1728، كتاب اإلمارة ، حديث رقم أخرجه مسلم)  2(
ومسلم ، كتاب صفة القيامة، . 4811أخرجه البخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب تفسري القرآن ، حديث رقم )  3(

 .  2786حديث رقم 
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  الرجل والقدم

مث ((: ل صفة هللا سبحانه وتعاىل حيث ورد   سفر اخلرو  جاءت األسفار بذكر الرج       
ورأوا إله إسرائيل وحتت . صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل 

وجاء   سفر ]. 10، 9، فق24اصح[ ))صنعة من العقيق األزرق الشفاف هرجليه شب
ونزل ضباب حتت .. عوت الرب   ضيقي د((:   الدعاء املنسوب إىل داود الثاين صموئيل 
هكذا قال ((: ب إليه و م املنسو  سفر إشعيا من الكال] . 10، 7، فق22اصح[ ))رجليه

 ] . 1، فق66اصح [ ))اوات كرسيي واألرض موضع َقَدِميَّ مالرب الس

صلى اهللا (ى فهللا سبحانه وتعاىل   سنة املصط تالرجل والقدم من الصفات اليت ابت       
، وهي صفة حقيقية كما يليق باهللا سبحانه وتعاىل ملا   الصحيحني من ) عليه وسلم
ال تزال جهنم يلقى ((: قال ) صلى اهللا عليه وسلم(ن رسول اهللا أنس بن مالك عحديث 

فينزوي بعضها إىل بعض، قدمه هل من مزيد ؟ حىت يضع رب العزة فيها : فيها وهي تقول 
())تقول قط قط و 

37F

P))دمه أو رجلهق((و  رواية .   )1

)
38F

2(
P  . 

  النزول

جاءت األسفار بوصف اهللا سبحانه وتعاىل بالنزول ، ومن ذلك ما ورد   سفر        
 فقال ((: وجاء   سفر اخلرو  ] . 5، فق11اصح[ ))فنزل الرب لينظر املدينة((: التكوين 

وجاء ] . 8، 7فق، 3اصح[ ))فنزلت ألنقذهم.. الرب إين رأيت مذلة شعيب الذي   مصر 
شعب الفقال الرب ملوسى اذهب إىل ((: فيه أيضًا من الكالم املنسوب للرب خياطب موسى 

اصح [ ))ألنه   اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيون مجيع الشعب .. وقدسهم اليوم وغدًا 
ل فنز ((: وهناك نص حيدد نزول اهللا بعمود سحاب ، كما   سفر العدد ] . 10، فق19

 ] .  4، فق12اصح[ ))الرب   عمود سحاب

                                     
ومسلم ، كتاب اجلنة .   7384لبخاري ، اجلامع الصحيح ، كتاب التوحيد ، حديث رقم رجه اخ، أمتفق عليه)  1(

 .واللفظ له . 2848وصفة نعيمها وأهلها ، حديث رقم 
  .  3/279مسند اإلمام أمحد ) 2(
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صلى اهللا (سماء الدنيا صفة اابتة   سنة املصطفى الل اهللا سبحانه وتعاىل إىل و ونز       
لى اهللا عليه ص(أن رسول اهللا ) عنه رضي اهللا تعاىل(كما   حديث أيب هريرة ) عليه وسلم

لسماء الدنيا حني يبقى الث الليل اآلخر ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل ا((:  قال ) وسلم
())يقول من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له

39F

1(  . 

 من  فضالً  ااحلديث لوجدناه ازول اهللا سبحانه وتعاىل كما دل عليهن حكمةولوتأملنا        
ولكن األمر . بطاعته  اهللا سبحانه وتعاىل ورمحة ورأفة بعباده وحث هلم على التقرب إليه

 . خمتلف متاماً   النص التورايت إذ السبب هو ألنقاذ شعب إسرائيل من أعدائهم 

  اإلتيان

وجاءت أسفار اليهود بصفة اإلتيان هللا سبحانه وتعاىل ، ومن ذلك ما جاء   سفر        
 ] . 34، فق4اصح[ ))هل شرع اهللا يأيت ويأخذ لنفسه شعباً ((: التثنية 

 : وصفة اإلتيان صفة اابتة هللا سبحانه وتعاىل   حمكم التنزيل ، كما   قوله سبحانه       

ْرَجُع َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن يَْأتِيَـُهُم الّلُه ِ  ظَُلٍل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَكُة َوُقِضَي اَألْمُر َوِإَىل الّلِه تُـ {
َهْل يَنظُُروَن ِإالَّ َأن تَْأتِيُهُم اْلَمآلِئَكُة أَْو يَْأِيتَ رَبَُّك أَْو يَْأِيتَ {:وقوله  ،)210 البقرة،( }األُمورُ 

  بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك يـَْوَم يَْأِيت بـَْعُض آيَاِت رَبَِّك َال يَنَفُع نـَْفساً ِإميَانـَُها ملَْ َتُكْن آَمَنْت ِمن قـَْبُل أَوْ 
 ) . 158األنعام، ( }ُقِل انَتِظُرواْ ِإنَّا ُمنَتِظُرونَ  َكَسَبْت ِ  ِإميَاِ�َا َخْرياً 

   الفرح

وكما فرح الرب لكم ((: اهللا بالفرح ، كما جاء   سفر التثنية ت األسفار بوصف جاء       
 ] . 63، فق28اصح[ ))ليحسن إليكم ويكثركم كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم

سبحانه وعظيم سلطانه حقيقة هللا سبحانه وتعاىل كما يليق جبالل وجهه والفرح صفة        
ذلك والسنة، ومن ذلك ما ورد من حديث أيب هريرة قال قال رسول اهللا     ىعل ت، كما دل

( ))هللا أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها((): صلى اهللا عليه وسلم(
40F

2( . 

                                     
 .  1145، اجلامع الصحيح ، كتاب التهجد ، حديث رقم اخرجه البخاري)  1(
 .  2675توبة ، حديث رقم أخرجه مسلم   صحيحه ، كتاب ال)  2(
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وق، فإذا كان فرح لخق جبالله وهو منزه عن مشابة امل كما يليوفرح اهللا سبحانه وتعاىل       
املخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور، وقد يكون فرح أشر وبطر، فاهللا سبحانه 
وتعاىل منزه عن ذلك كله، ففرحه سبحانه ال يشبه فرح أحد من خلقه، ال   ذاته، وال   

إحسانه اليت حيب من عباده أن يتعرضوا هلا  هو أسبابه، وال   غايته، فسببه كمال رمحت
(،وغايته إمتام نعمته على التائبني املنيبني 

41F

1( . 

  الرضى

: سفار أيضًا بوصف اهللا سبحانه وتعاىل بالرضى ، كما   سفر التكوين جاءت األ       
 ] . 21، فق8اصح [ ))فتنسم الرب رائحة الرضا((

ة حقيقية هللا سبحانه وتعاىل على ما يليق به سبحانه ، وال تشبه وصفة الرضى صف      
وهي من الصفات الثابتة   الكتاب . صفة املخلوق  وال يلزم منها ما يلزم من صفة املخلوق 

قَاَل الّلُه َهَذا يـَْوُم يَنَفُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهْم َهلُْم {:نة ، ومن ذلك قوله سبحانه وتعاىلوالس
ُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َذِلَك اْلَفْوُز َجنَّاٌت  َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أََبدًا رَِّضَي الّلُه َعنـْ
ودلت السنة   احلديث املتفق عليه أن رضوان اهللا تعاىل هو ) . 119املائدة، ( }اْلَعِظيمُ 

صلى اهللا عليه (سول اهللا قال ر  :أفضل نعيم ألهل اجلنة ، فعن أيب سعيد اخلدري قال
لبيك ربنا  :فيقولون ،يا أهل اجلنة :يقول ألهل اجلنة، إن   اهللا تبارك وتعاىل(( ):وسلم

من  وقد أعطيتنا ما مل تعط أحداً  ،وما لنا ال نرضى :فيقولون ؟فيقول هل رضيتم ،وسعديك
 ؟لكوأي شيء أفضل من ذ ،يا رب :قالوا ،أنا أعطيكم أفضل من ذلك :فيقول ،خلقك
())أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم بعده أبداً  :فيقول

42F

2(  . 

  الضحك

والضحك من الصفات اليت جاء وصف اهللا سبحانه وتعاىل با   أسفار اليهود ، كما       
 ] . 4، فق2مز[ ))الساكن   السماوات يضحك((:   املزامري 

                                     
 .  167، 166شرح العقيدة الواسطية، حممد خليل هراس ص )  1(
ومسلم ، كتاب اجلنة وصفة نعيمها .  6549، اجلامع الصحيح ، كتاب الرقائق ، حديث رقم اخرجه البخاري)  2(

 .  2829وأهلها ، حيديث رقم 
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كما   ) صلى اهللا عليه وسلم(ة املصطفى والضحك من الصفات الثابتة   سن      
يضحك اهللا ((: أنه قال ) صلى اهللا عليه وسلم(عن النيب أيب هريرة احلديث املتفق عليه عن 

())اجلنة نلرجلني يقتل احدمها اآلخر، يدخال
43F

1(  . 

والضحك هللا عز وجل كما أفاد هذا احلديث وغريه على املعىن الذي يليق باهللا عز        
  )44F2(.و يستفزهم الطرب أوال يشبه ضحك املخلوقني عندما يستخفهم الفرح ، وجل ، 

  الغضب

: وجاءت األسفار بوصف اهللا سبحانه وتعاىل بالغضب ، كما   سفر اخلرو         
و  نفس السفر من الكالم ] . 14، فق4اصح[ ))فحمي غضب الرب على موسى((

و  ] . 11، فق32اصح[ ))يا رب حيمى غضبك على شعبكملاذا ((: املنسوب إىل موسى 
 ))فحمي غضب الرب عليهما.. تكلمت مرمي وهارون على موسى ((: سفر العدد 

 ))وعلى هارون غضب الرب جدًا ليبيده((: و  سفر التثنية ] . 1،9، فق12اصح[
 ] . 20، فق9اصح[

على  ، فغضبه سبحانه حيق والغضب من الصفات الثابتة   حق اهللا سبحانه وتعاىل       
َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن تـََولَّْوا {:وروهم ، ومن ذلك قوله سبحانه الكافرين ، واملنافقني ، والرمني

ُهْم َوَحيِْلُفوَن َعَلى اْلَكِذِب َوُهْم يـَْعَلُمونَ   }قـَْومًا َغِضَب اللَُّه َعَلْيِهم مَّا ُهم مِّنُكْم َوَال ِمنـْ
َها ِإن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقنيَ {:وقوله) . 14الادلة، ( ) 9النور، ( }َواْخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب اللَِّه َعَليـْ

َمن َكَفَر بِالّلِه ِمن بـَْعِد إميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن َولَـِكن مَّن َشرََح {: وقوله. 
 ) .106النحل، ( }ِهْم َغَضٌب مَِّن الّلِه َوَهلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ بِاْلُكْفِر َصْدراً فـََعَليْ 

  السخط

ال يسخط  لفقا.. فتقدم إبراهيم ((: السخط ، كما   التكوين صفة اءت األسفار بج      
و  سفر اخلرو    الكالم املنسوب ملوسى ] . 23،30، فق18اصح[ ))املوىل فأتكلم

                                     
، كتاب  مسلمو . واللفظ له 2826سري ، حديث رقم ، اجلامع الصحيح ، كتاب اجلهاد والأخرجه البخاري)  1(

 .  1890اإلمارة ، حديث رقم 
 .  165قيدة الواسطية ص عشرح الحممد خليل هراس ، )  2(
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 ))ترسل سخطك فيأكلهم كالقش.. تزة بالقدرة عميينك يارب م((: خياطب فيه ربه 
 ))ومسع الرب صوت كالمكم فسخط((: وجاء   سفر التثنية ] . 6،7، فق15اصح[
 ] . 34، فق1اصح[

والسخط صفة اابتة هللا سبحانه وتعاىل   الكتاب العزيز، ومن ذلك قوله تعاىل        
ُهْم يـَتَـَولَّ {: ْوَن الَِّذيَن َكَفُروْا لَِبْئَس َما َقدََّمْت َهلُْم أَنُفُسُهْم َأن َسِخَط الّلُه َعَلْيِهْم تـََرى َكِثريًا مِّنـْ

فدلت هذه االية على أن الذين يتولون الكافرين ) 80املائدة، (}َوِ  اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدونَ 
 . حق عليهم سخط اهللا 

َذِلَك بِأَنـَُّهُم اتـَّبَـُعوا َما َأْسَخَط اللََّه {:ومما يدل على ابوت السخط أيضًا قوله تعاىل       
، وسخط اهللا تعاىل يكون على من عصاه، ) 28حممد، (}وََكرُِهوا ِرْضَوانَُه َفَأْحَبَط َأْعَماَهلُمْ 

اآلية على سخطه سبحانه على املرتدين من بعد ما تبني هلم اهلدى، فأوجب هلم  فدلت هذه
 . فإن سخط اهللا موجبه هو املعصيةهللا عليهم، وباجلملة هذا االرتداد عن الدين سخط ا

   الغيرة

ال تسجد هلن وال تعبدهن ألين أنا ((:   سفر التثنية كما جاء   األسفار إن اهللا يغار        
 ))أغاروه باألجانب وأغاظوه باألرجاس ((: وفيه أيضاً . ]9، فق5اصح[ ))الرب إهلك إله غيور

 ] . 16فق ،32اصح[

رضي اهللا (الغرية ابتت   السنة املطهرة ملا   الصحيحني من حديث أيب هريرة   و        
وغرية اهللا أن يأيت املؤمن  ،إن اهللا يغار((: أنه قال )صلى اهللا عليه وسلم(عن النيب  )تعاىل عنه
())ما حرم اهللا

45F

ا مسعت أ�) رضي اهللا عنها(و  حديث آخر عن أمساء بنت أيب بكر .  )1
())ليس شيء أغري من   اهللا عز وجل((: يقول )صلى اهللا عليه وسلم(رسول اهللا 

46F

2( . 

  االستهزاء

 ]. 4، فق2مز[ ))الرب يستهزيء بم((: ما   املزامري كجاءت أيضاً صفة االستهزاء ،        

                                     
ومسلم ، كتاب التوبة ، حديث رقم .  5223، اجلامع الصحيح ، كتاب النكاح ، حدبث رقم أخرجه البخاري)  1(

2761  . 
  .  2762، حديث رقم  ، كتاب التوبةأخرجه مسلم)  2(
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حيث تلف عنه   التوراة ، وأما ابوت هذه الصفة   القرآن الكرمي فقد جاء بشكل خي      
الّلُه {:ملنافقني كما     قوله تعاىل جاء الوصف مقيدًا ، فاهللا سبحانه وتعاىل  يستهزء با

ُهْم ِ  طُْغَياِ�ِْم يـَْعَمُهونَ  ُُ ِبِْم َوَميُدُّ  ) . 15البقرة، (} َيْستَـْهِز

ألرض ورؤسائها، دون وأما   النص التورايت فيظهر أن االستهزاء يقع على ملوك ا       
 . ملوك صهيون 

  الخداع

 ))فقلت آه يا سيد الرب حقاً إنك ِخَدعاً خادعت هذا الشعب((: جاء   سفر إرمياء       
فدل هذا النص على اخلداع مطلق ، واهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك ] . 10، فق4اصح[
 . 

ِإنَّ {:لمنافقني ، كما   قوله سبحانه خداع اهللا ل أما ما ابت   القرآن الكرمي هو      
 َوَال اْلُمَناِفِقَني ُخيَاِدُعوَن الّلَه َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا قَاُموْا ِإَىل الصََّالِة قَاُموْا ُكَساَىل يـَُرآُؤوَن النَّاسَ 

وتعاىل باخلداع على  فال جيوز وصف اهللا سبحانه) 142النساء، (}َيْذُكُروَن الّلَه ِإالَّ قَِليالً 
 .اإلطالق ، بل على التقييد كما ورد بذلك النص 

  



 28 

 

  -:، ومن ذلك ما يلي   أسفارا اليهود أما صفات النقص فهي كثرية 

 التعب واالستراحة

جاء   األسفار وصف اهللا سبحانه وتعاىل بالتعب واحتياجه إىل الراحة وذلك بعد        
فأكملت السماوت واألرض وكل  ((خلق السماوات واألرض ، كما     سفر التكوين 

، 2اصح[ ))جندها وفرغ اهللا   اليوم السابع من عمله الذي عمل فاسرتاح   اليوم السابع 
 . ] 3فق

وجيعلون بل  ،ر من خلق السماوات واألرض فحسباوليس التعب   هذه األسف      
، 2اصح[ ))لقد أتعبتم الرب بكالمكم((: ، كما جاء   سفر مالخي سبب التعب أمورًا 

ومل : ((و جاء وصف الرب سبحانه وتعاىل بعدم االحتمال ، كما   سفر إرمياء ] . 17فق
:   سفر إشعيا . ] 12، فق 44اصح[)) ل من أجل شر أعمالكم يستطع الرب أن حيتم

 ))لذلك يقول السيد رب اجلنود عزيز إسرائيل إين اسرتيح من خصمائي وأنتقم من أعدائي((
 ].24، فق1اصح[

نفسها ختتلف احملرفة وقد جعل اليهود يوم السبت يومًا حيرم العمل فيه ، ولكن التوراة        
اية سفر اخلرو  جتعل ذلك ألن اهللا و هذا اليوم وهو يوم السبت ، فر    حكمة التعطيل  

: سبحانه وتعاىل اسرتاح   هذا اليوم بعد انتهائه من تكوين اخلليقة ، حيث جاء   السفر 
وأما اليوم السابع ففيه . *ستة أيام تعمل وتصنع مجيع عملك  *اذكر يوم السبت لتقدسه ((

. ايام صنع الرب السماء واألرض والبحر وكل ما فيها ألن   ستة .. سبت للرب إهلك
 ] . 11-8، فق20اصح[ ))واسرتاح   اليوم السابع 

و  رواية سفر التثنية يبدو أن احلكمة من الراحة متكني اإلنسان واحليوان من الراحة        
ما أنت وأما اليوم السابع فسبت لرب إهلك ال تعمل فيه عمًال ((: بعد أسبوع من العناء 
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وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واورك ومحارك وكل بائمك ونزيلك الذي   أبوابك لكي 
(] 14، فق5اصح[)) يسرتيح عبدك وأمتك مثلك

47F

1( . 

احة صفات يتنزه الباري عنها سبحانه ، ولذا فقد كذبم اهللا وصفة التعب واالسرت        
نَـُهَما ِ  ِستَِّة أَيَّاٍم َوَما َمسََّنا َوَلَقْد َخَلْقَنا السََّما{:سبحانه وتعاىل بقوله  َواِت َواْألَْرَض َوَما بـَيـْ

ق، (} ِمن لُُّغوبٍ 
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بل هو قائم  ،وال غفلة وال ذهول عن خلقهأي ال يعرتيه نقص  ((: ، قال ابن كثري ) 255
 ،وال خيفى عليه خافية ،ال يغيب عنه شيء ،شهيد على كل شيء ،على كل نفس مبا كسبت

وهي  ،أي ال تغلبه سنة) ال تأخذه ( فقوله  ،ومن متام القيومية أنه ال يعرتيه سنة وال نوم
())ألنه أقوى من السنة ،وال نوم :وهلذا قال ،الوسن والنعاس

49F

الصحيح عن احلديث و  .  )1
 ،بأربع كلمات )صلى اهللا عليه وسلم(قام فينا رسول اهللا  :قال) رضي اله عنه(أيب موسى 

P)) ...وال ينبغي له أن ينام  ،إن اهللا عز وجل ال ينام((: فقال

)
50F

2(
P . 

   رؤية اهللا في الدنيا

  والعامة سبحانه وتعاىل جتلى لكثري من األنبياء  دلت أسفار اليهود على أن اهللا       
واجتاز أبرام   األرض إىل مكان ((: الدنيا ورأوه وجهًا لوجه ، ففي سفر التكوين مثًال 

ملا (( :  نفس السفر ومرة أخرى . ]  9-6، فق 12اصح[ ))وظهر الرب ألبرام.. شكيم 
ال له أنا اهللا القدير سر امامي وكن  كان أبرام ابن تسع وتسعني سنة ظهر الرب ألبرام وق

 . ] 1، فق17صحا[ ))كامالً 

فذهب ((: وكما رآه إبراهيم فقد رآه إسحاق أيضًا كما جاء   سفر التكوين أيضًا        
إسحاق إىل أبيمالك ملك الفلسطينيني ، إىل جرار وظهر له الرب وقال ال تنزل إىل 

ظهر اهللا ((: كما جاء   نفس السفر ويعقوب أيضًا  ]. 2، 1فق، 26اصح[ ))...مصر
 ] . 9، فق35اصح[ ))ليعقوب أيضاً حني جاء من فدان آرام وباركه

مث ((: اخلرو  روكذلك رآه موسى وهارون ومجلة من شيوخ إسرائيل ، كما جاء   سف      
، 24اصح[ ))صد موسى وهارون وناداب وأبيهو وبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إىل إسرائيل

وهذه النصوص ال حتدد اجلهة اليت ترى من اهللا سبحانه وتعاىل ، ولكن يأيت ] . 9،10فق
نص حيدد اجلهة اليت رأى موسى ربه منها، فقد رآه من ورائه ومل ير وجهه ، كما   سفر 

 ))وأما وجهي فال يرى. وأسرتك بيدي حىت أجتاز مث أرفع يدي فتنظر ورائي ((: اخلرو  
 ] . 23، 22، فق33اصح[

                                     
 .  1/309فسري القرآن العظيم ت)  1(
 .  179أخرجه مسلم ، كتاب اإلميان ، حديث رقم )  2(
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وة املختارة من بين إسرائيل، بل وحصلت لكل فومل تقتصر الرؤية على األنبياء والص       
]. 23، فق9اصح[ ))…فرتاءى جمد الرب لكل الشعب ((: الشعب، كما   سفر الالويني 

قد مسعوا يارب أنك وسط هذا الشعب  ((: و  سفر العدد من الكالم املنسوب إىل موسى 
 ] . 14، فق14اصح[ ))هلم عيناً لعني الذي أنت يارب قد ظهرت

مث ظهر جمد ((: وظهوره أحيانًا يكون   خيمة االجتماع ، كما ورد   سفر العدد       
،  ظهر   السحاب ورمبا] . 10فق،14اصح[ ))الرب   خيمة االجتماع لكل بين إسرائيل

 ] . 11ق، ف16اصح[ ))وإذا جمد الرب قد ظهر   السحاب((: كما   سفر اخلرو  

، كما   قوله سبحانه وم القيامةيربم ملؤمنني وأما القرآن والسنة فقد ابت فيهما رؤية ا       

{ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَّاِضَرةٌ { :وتعاىل 
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  الخوف

التثنية جاء سفر ومن جرأتم على اهللا سبحانه وتعاىل وصفوه باخلوف ، كما جاء         
قلت أبددهم إىل الزوايا وأبطل من الناس ((: تعاىل   الكالم املنسوب إىل اهللا سبحانه و 

 ] . 26،27، فق32اصح[ ))لو مل أخف من إغاظة العدو. ذكرهم 

وهذه الصفة مما ينزه اهللا سبحانه وتعاىل ، وكيف خياف سبحانه وتعاىل وهو كامل        
َنا َصاِحلاً َوالَِّذيَن آَمُنواْ فـََلمَّا َجاء أَْمرُنَا {:وكامل القوة والعزة سبحانه ،القدرة ال يعجزه شيء َجنَّيـْ

وقد قال عن ) . 66هود، (} َمَعُه ِبَرْمحٍَة مِّنَّا َوِمْن ِخْزِي يـَْوِمِئٍذ ِإنَّ رَبََّك ُهَو اْلَقِويُّ اْلَعزِيزُ 
P))إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين((: نفسه سبحانه   احلديث القدسي 

)
52F

1(
P  . واخلوف إمنا

 . رر لنقص   القدرة والقوة واملنعة يلحق من يقع عليه الض

  البخل 

لقد حكا اهللا سبحانه وتعاىل عن اليهود شيئًا من معتقداتم   صفاته سبحانه ومن        
َيَداُه َوقَاَلِت اْليَـُهوُد َيُد الّلِه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوْا ِمبَا قَاُلوْا َبْل { :ذلك قوله سبحانه

َنا َمْبُسوطََتاِن يُنِفُق َكْيَف َيَشاُء َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا مِّنـُْهم مَّا أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّبَِّك طُْغَيانًا وَُكْفراً   َوأَْلَقيـْ
نَـُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَـْغَضاء ِإَىل يـَْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما أَْوَقُدوْا نَارًا لِّْلَحْرِب َأطْ  َفَأَها الّلُه َوَيْسَعْوَن ِ  بـَيـْ

املائدة، (}اَألْرِض َفَساداً َوالّلُه َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
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أمسكت أيديهم عن اخلريات، وقبضت عن االنبساط بالعطيات، ولعنوا مبا : يقول} أيديهم
وافرتوا على اهللا ووصفوه به من  ،وا من رمحة اهللا وفضله بالذي قالوا من الكفرقالوا، وأبعد

بل يداه مبسوطتان بالبذل واإلعطاء وأرزاق : يقول} بل يداه مبسوطتان{ .الكذب، واإلفك
يعطي هذا : يقول} ينفق كيف يشاء{. عباده وأقوات خلقه، غري مغلولتني وال مقبوضتني

())ومينع هذا فيقرت عليه
53F

1(  . 

 وهل هذا القول قول مجيعهم أو بعضهم ؟ 

إمنا قال هذا فنحاص بن عازوراء، لعنه اهللا، وأصحابه، : قال عكرمة((: قال القرطيب        
إن اهللا خبيل، : فقالوا; قل ماهلم  )صلى اهللا عليه وسلم(وكان هلم أموال فلما كفروا مبحمد 
ملا قال قوم هذا ومل ينكر : وقيل.  بعضهمفاآلية خاصة  ; ويد اهللا مقبوضة عنا   العطاء

 . الباقون صاروا كأ�م بأمجعهم قالوا هذا

مَّن َذا الَِّذي {ومسعوا ،  فقر وقلة مال )صلى اهللا عليه وسلم(إ�م ملا رأوا النيب : وقيل       
} يـَْقِبُض َويـَْبُسُط َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ يـُْقِرُض الّلَه قـَْرضًا َحَسنًا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َوالّلُه 

إن : قد كان يستعني بم   الديات قالوا )صلى اهللا عليه وسلم(ورأوا النيب ) 245البقرة، (
 :فهذا على التمثيل كقوله) يد اهللا مغلولة: (وهذا معىن قوهلم; خبيل: إله حممد فقري، ورمبا قالوا

: اإلسراء(} ِإَىل ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلومًا حمَُّْسوراً َوَال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة {
29((()

54F

2( . 

  الفقر

َع الّلُه قـَْوَل {:صفهم له قولهو ومما حكاه اهللا سبحانه وتعاىل عن اليهود من         لََّقْد مسَِ
َلُهُم األَنِبَياَء ِبَغْريِ َحقٍّ َونـَُقوُل ُذوُقواْ  الَِّذيَن قَاُلوْا ِإنَّ الّلَه َفِقريٌ  َوَرُْن َأْغِنَياء َسَنْكُتُب َما قَالُوْا َوقـَتـْ

آل عمران، ( }َعَذاَب احلَْرِيقِ 
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ملا نزل قوله : قال سعيد بن جبري عن ابن عباس(() : رمحه اهللا (قال ابن كثري       
الّلَه قـَْرضًا َحَسنًا فـَُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعافًا َكِثريًَة َوالّلُه يـَْقِبُض َويـَْبُسُط مَّن َذا الَِّذي يـُْقِرُض {:تعاىل

افتقر ربك فسأل عباده القرض؟ : يا حممد: قالت اليهود) 245البقرة، (} َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ 
عن ابن عباس ية و  روا. " لقد مسع اهللا قول الذين قالوا إن اهللا فقري ورن أغنياء"فأنزل اهللا 

كثرية قد اجتمعوا على رجل   دخل أبو بكر الصديق بيت املدارس فوجد من يهود ناساً : قال
منهم يقال له فنحاص وكان من علمائهم وأحبارهم ومعه حرب يقال له أشيع فقال له أبو 

قد  ،رسول من عند اهللا وحيك يا فنحاص اتق اهللا وأسلم فواهللا إنك لتعلم أن حممداً : بكر
واهللا يا أبا : فقال فنحاص. عندكم   التوراة واإلجنيل جتدونه مكتوباً  ،اءكم باحلق من عندهج

وإنا  ،بكر ما بنا إىل اهللا من حاجة من فقر وإنه إلينا لفقري ما نتضرع إليه كما يتضرع إلينا
ينهاكم عن الربا  ،ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم ولو كان عنا غنياً  ،عنه ألغنياء

())...ما أعطاك الربا ولو كان غنياً  ،طيناويع
55F

1( . 

  نسبة الولد إلى اهللا

د إىل اهللا سبحانه وتعاىل   أسفار اليهود   مواضع متعددة ، فمنها لوردت نسبة الو        
إسرائيل ((:   سفر اخلرو  جاء وصف إسرائيل بأنه ابن اهللا البكر ما ورد على سبيل املثال 

أوالد الرب  مأنت((: د الرب أ�م مجيعًا أوال  سفر التثنية و  ] .22، فق4اصح[ ))ابين البكر
إين أخرب من جهة قضاء ((: و  املزامري ينسبون إىل داود قوله ] . 1، فق14اصح[ ))إهلكم
ول الرب ونسبوا إىل سليمان ق] . 7، فق2مز[ ))أنا اليوم ولدتك. قال يل أنت ابين . الرب 
 ] . 10فق،22اصح[ ))هو يبين بيتاً المسي وهو يكون يل ابناً وأنا له أباً ((: له 

فرأى الرب ورذل من الغيظ ((: وجاء ايضًا نسبة البنات إىل اهللا ، كما   سفر التثنية       
 ] . 19، فق32اصح[ ))بنيه وبناته

ورد   الكالم املنسوب إىل داود  هم ، فقدو فكما جاء أ�م أبناؤه جاء أيضًا أنه أب       
 ))األزل إىل األبد بينا منأمبارك أنت أيها الرب ((:   أخبار األيام األول  )عليه السالم(
 ] .  10، فق29اصح[

                                     
 .    1/435تفسري القرآ، العظيم ) 1(
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ليت شعري ماذا ينكرون على النصارى بعد ((: يعلق ابن حزم على نص التوراة قائًال و        
أن جيعلوا هللا ولداً ، و�ج هلم طريق التثليث ، إال  هذا ؟ وهل طرق للنصارى سبيل الكفر  

())! هذه الكتب امللعون املبدلة ؟
56F

1(  . 

َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن الّلِه {:وتعاىل عنهم نسبة الولد له بقولهوقد حكى اهللا سبحانه        
َأفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْبُل َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِه َذِلَك قـَْوُهلُم بِ 

 . ) 30التوبة ، (} قَاتـََلُهُم الّلُه َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ 

من اليهود  ،ذا إغراء من اهللا تعاىل للمؤمنني على قتال الكفاره: قال ابن كثري        
هللا تعاىل فأما اليهود فقالوا   العزير أنه ملقالتهم هذه املقالة الشنيعة والفرية على ا ،والنصارى

وذكر السدي أن سبب هذه التسمية هي كتابته للتوراة .ابن اهللا تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا 
(. فقال بعض جهلتهم إمنا صنع هذا ألنه ابن اهللا 

57F

2(  

وتفرق  ،وزالت دولتهم ،فلما رأى عزير أن القوم قد أحرق هيكلهم: وعند ابن القيم        
مجع من حمفوظاته ومن الفصول اليت حيفظها الكهنة ما لفق منه هذه  ،ورفع كتابم ،مجعهم

وقالوا فيه ما حكاه اهللا  ،غاية املبالغة) عزير(ولذلك بالغوا   تعظيم  ،التوراة اليت بأيديهم
 ؛راقعند بطائح الع ،رض إىل اآلن يظهر على قربهألوزعموا أن النور على ا ،عنهم   كتابه

 )58F3( . حيفظ دينهم ألنه عمل هلم كتاباً 

ويذكر الفخر الرازي أن هذا املذهب كان فاشيًا   اليهود مث انقطع ، فحكى اهللا        
عنهم ، وال عربة بإنكار اليهود ذلك ، فإن حكاية اهللا عنهم أصدق ، وتعد دليًال قاطعاً على 

ا هذا الزعم ، ورا  بينهم ، وقد كان زعمو  –وخباصة يهود املدينة –أن بعضهم على األقل 
القرآن يواجه اليهود مواجهة واقعية ، ولو كان فيما حيكيه من أقواهلم ماال وجود له بينهم 

                                     
 .    1/247امللل والنحل ) 1(
 .    2/349 تفسري القرآن العظيم: انظر ) 2(
 . 421هداية احليارى ص )3(
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وملا سكتوا عن ) صلى اهللا عليه وسلم(لكان هذا حجة هلم على تكذيب ما يرويه رسول اهللا 
 )59F1(.استخدام هذا على أوسع نطاق 

(يهود اليمن كانوا يتعتقدون أن عزرا أو عزيرا ابن اهللا  وذكر هرشري  أن بعض      
60F

2( .              
َوقَاَلِت اْليَـُهوُد {:املوىل سبحانه وتعاىل و  زعم اليهود أ�م أبناء اهللا واحباؤه قال عنهم 

ُبُكم ِبُذنُوِبُكم بَ  ْل أَنُتم َبَشٌر ممَِّّْن َخَلَق يـَْغِفُر ِلَمن َوالنََّصاَرى َرُْن أَبـَْناء الّلِه َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يـَُعذِّ
نَـُهَما َوِإلَْيِه اْلَمِصريُ  املائدة، (} َيَشاُء َويـَُعذُِّب َمن َيَشاُء َولِّلِه ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

18( . 

نصارى رن وقالت اليهود وال"على اليهود والنصارى   كذبم وافرتائهم  قال تعاىل رداً        
أي رن منتسبون إىل أنبيائه وهم بنوه وله بم عناية وهو حيبنا ونقلوا عن  " أبناء اهللا وأحباؤه

كتابم أن اهللا تعاىل قال لعبده إسرائيل أنت ابين بكري فحملوا هذا على غري تأويله وحرفوه 
 . وقد رد عليهم غري واحد ممن أسلم من عقالئهم

ندهم على التشريف واإلكرام كما نقل النصارى من كتابم أن هذا يطلق ع: وقالوا        
إين ذاهب إىل أيب وأبيكم يعين ريب وربكم ومعلوم أ�م مل يدعوا ألنفسهم : عيسى قال هلم

وإمنا أرادوا من ذلك معزتم له به وحظوتم  )عليه السالم(نوة ما ادعوها   عيسى بمن ال
قل فلم يعذبكم " عليهم  قال اهللا تعاىل راداً . باؤهرن أبناء اهللا وأح: عنده وهلذا قالوا

أي لو كنتم كما تدعون أبناؤه وأحباؤه فلم أعددت لكم نار جهنم على كفركم " بذنوبكم 
  )61F3(.وكذبكم وافرتائكم؟

إابات مثل وند من بعض الوجوه فان الولد من جنس الوالد فيها ونسبة الولد إىل اهللا        
لو  فالذي جعل هللا شريكاً  ،فيمتنع وجود قادر بنفسه ،لزم احلاجة والفقرونظري له وكالمها يست

والولد  ،وإن كان غري مكافئ فهو مقهور ،وهو ممتنع ،لزم إفتقار كل منهما فرض مكافئاً 
قال  ،فان الولد إذا اشتد أعان والده ،كما يتخذ املال  ،املتخذ حلاجته إىل معاونته له هيتخذ

                                     
 .  3/1635سيد قطب،   ظالل القرآن  و.  16/33التفسري الكبري : انظر )  1(
  .  725ص باألديان الوانية تأار اليهودية فتحي حممد الزعيب ، )  2(
 .  2/35ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم )  3(
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 :وقال تعاىل ) ولدا سبحانه هو الغين له ما   السماوات وما   األرضقالوا اختذ اهللا ( :تعاىل
ن كل من   السموات واالرض إال إ( :اىل قوله )إدا اً يئلقد جئتم ش وقالوا اختذ الرمحن ولداً  (

سبحانه بل له ما   السماوات  وقالوا اختذ اهللا ولدًا◌ً  ( :وقال تعاىل )آت الرمحن عبداً 
واخلالق  ،ليه من كل وجهإوهو مفتقر  ،خلالقه ن كون املخلوق مملوكاً إف )تونرض كل له قانواأل

(يناقض اختاذ الولد  ،غين عنه
62F

1(. 

  إضافة الزوجة إلى اهللا

وقفت زوجتك عن ميينك وعقاصها ((:  املزامري قوهلم انه ورد عندهم  ذكر ابن حزم        
البنة إمسعي وميلي بإذنيك وأبصري وآنسي عشريتك وبيت أبيك فيهواك من ذهب أيتها ا

( ))امللك وهو الرب واهللا فاسجدي له طوعا
63F

ما شاء اهللا كان أنكرنا األوالد : قال أبو حممد )2
فأتوا بالزوجة واألختان تبارك اهللا فما نرى هلم على النصارى فضال أصال ونعوذ باهللا من 

( اخلذالن 
64F

3( . 

َوأَنَُّه تـََعاَىل َجدُّ َربـَِّنا َما {:لزوجة والصاحبة مما نزه اهللا سبحانه وتعاىل نفسه حني قال وا       
والصاحبة والولد إمنا حيتاجه البشر لإلستئناس واإلعانة، ) . 3اجلن، (}اختَََّذ َصاِحَبًة َوَال َوَلداً 

 . واهللا سبحانه وتعاىل منزه عن ذلك كله ، فهوالغين عن كل أحد 

  تشبيهال

إن تشبيه اهللا سبحانه وتعاىل خبلقه مسألة ظاهرة   أسفار اليهود ، وهو األغلب        
جاء   تشبيهه بنائم من عليهم والظاهر من كتبهم، ومن ذلك على سبيل املثال ما ورد 

كلة كما   سفر وجاء تشبيه اهللا بنار آ. ]65، فق78مز[ ))فاستيقظ الرب كنائم((: املزامري 
 ))وكان منظر جمدالرب كنار آكلة على رأس اجلبل أمام عيون بين إسرائيل((: اخلرو  

 ))كراع يرعى قطيعه.. هو ذا السيد الرب ((: وما ورد   سفر إشعيا ] . 17، فق24اصح[
 ] .11 ،10، فق40اصح[

                                     
    . 30، 29ص  النبوات ، ابن تيمية: انظر )  1(
  .مل أجد هذا النص   املزامري ، وهذا مما يدل على اختالف النسخ مع اخلتالف األزمان )  2(
   1/307الفصل )  3(
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و إسرائيل بذه وعند ذلك جمد موسى وبن((: ومن ذلك ما نقله ابن حزم من قوهلم        
بنا السيد فإنه يعظم ويشرف وأغرق   البحر الفرس وراكبه قويت ومدحيي ر السورة وقالوا جمد 

( ))للسيد وقد صار خالصي هذا اهلي أجمده واله أيب أعظمه السيد قاتل كالرجل القادر
65F

1(   . 

وجل بالرجل هذه سوءة من السوءات لتشبيه اهللا عز : قال ابن حزم   رده عليهم          
القادر وخيرب بأنه نار هذه مصيبة ال جترب ولقد قال بعضهم أليس اهللا تعاىل يقول عندكم اهللا 

إذ سأله أبو ذر  )صلى اهللا عليه وسلم(رض قلت نعم وقد قال رسول اهللا نور السموات واأل
 يرى أراه وهذا بني ظاهر أنه مل يعن النور املرئي لكن نور الىن هل رأيت ربك فقال نور أ

فالح أن معىن نور السموات واألرض إذ ابت أنه ليس هو النور املرئي امللون أنه اهلادي 
  )66F2( .ألهلهما فقط 

 ))وقال اهللا نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا((: وكذلك ما ورد   سفر التكوين        
 ] . 26، فق1اصح[

لكان له وجه حسن ) إال كصورتنا( لو مل يقل((: قال ابن حزم معلقًا على هذا النص        
، وهو أن يضيف الصورة إىل اهللا تعاىل إضافة امللك واخللق، كما تقول هذا صحيح ومعىن 
والصفة اليت انفرد ، اهللا  واحلسن هذه صورة اهللا أي تصويروالقبيح وتقول للقرد  ،عمل اهللا

قطع السبل، وأوجب شبه ملخار  و امنع التأويالت وسد ) كشبهنا(لكن قوله مبلكه وخلقها ، 
وهذا يعلم بطالنه ببديهة العقل ، إذ الشبه واملثل معنامها . آدم هللا عز وجل، وال بد ضرورة 

())واحد ، وحاشا هللا أن يكون مثل أو شبه
67F

3(  . 

األيام األول من الكالم  أخبارومن املتناقضات   التوراة جاء نفي التمثيل ، كما         
، 17اصح[ ))يا رب ليس مثلك وال إله غريك حسب كل ما مسعناه بآذاننا((: املنسوب لداود 

 ] . 20فق

                                     
   .وما بعدها خيتلف بعض الشيء عن نقل ابن حزم  1، فق15النص املوجود   سفر اخلرو  اصح ) 1(
  .  1/253الفصل )  2(
   .  1/202 ابن حزم ، الفصل)  3(
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هذا نابع من تأار اليهود بالتور الواين ((: قال بعض الباحثني معلقاً على التص التورايت        
  الديانات القدمية وخاصة عندالبابليني الذين كانوا يقولون مبشابة اآلهلة بالبشر ، وتعترب 

())التشبيه من أبرز الصفات وأهم اخلصائص   الديانة البابليةصفة 
68F

1( . 

فَاِطُر {:وجاء القرآن الكرمي بنفي املثلية عن اهللا سبحانه وتعاىل نفيًا قطعًا حني قال       
َرؤُُكْم ِفيِه لَْيَس  السََّماَواِت َواْألَْرِض َجَعَل َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم أَْزَواجًا َوِمَن اْألَنـَْعاِم أَْزَواجًا َيذْ 

الشورى، (} َكِمْثِلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَبِصريُ 
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(األول شدة احلزن: ألسف فله معنيان وأما ا       
69F

عليه (، ومنه قول يعقوب  )1
َناُه ِمَن اْحلُْزِن فـَُهَو َكِظيمٌ {:)السالم ُهْم َوقَاَل يَا َأَسَفى َعَلى يُوُسَف َوابـَْيضَّْت َعيـْ  }َوتـََوىلَّ َعنـْ

، وهذا اابت  شدة الغضب: والثاينوهذا منفي عن اهللا سبحانه وتعاىل ، .  ) 84يوسف، (
(وتعاىل   حق اهللا سبحانه

70F

ُهْم {:، كما   قوله سبحانه   )2 فـََلمَّا آَسُفونَا انتَـَقْمَنا ِمنـْ
(مبعىن أغضبونا أو أسخطونا ) 55الزخرف، ( }َفَأْغَرقْـَناُهْم َأْمجَِعنيَ 

71F

3( . 

  المصارعة

، حيث  )عليه السالم(وب رعة مع يعقامن القبائح اليت وصف اليهود با إهلهم املص       
وملا * وبقي يعقوب وحده وصارعه إنسان حىت حىت طلوع الفجر((: جاء   سفر التكوين 

وقال أطلقين ألنه طلع * رأى أنه ال يقدر عليه ضرب حق فخذ يعقوب   مصارعته معه
فقال ال * فقال بعقوب . فقال له ما امسك * فقال ال أطلقك إن مل تباركين . الفجر
وسال *ألنك جاهدت مع اهللا والناس وقدرت . مسك   ما بعد يعقوب بل إسرائيل يدعىا

، 32اصح[ ))وباركه هناك . فقال ملاذا تسال عن امسي . يعقوب وقال أخربين بامسك 
 ] . 29-24فق

بذا اإلنسان الذي صارع يعقوب هو اهللا سبحانه ، كما يدل عليه �اية النص  واملراد       
، وكذالك ] 30، فق24اصح[ ))ألين رأيت اهللا وجهاً لوجه((: يقول يعقوب وما بعده حيث 

وظهر اهللا ليعقوب أيضًا حني ((: ما ورد   هذا السفر أيضًا النص صراحة على أنه هو اهللا 
بل  ال يدعى امسك فيما بعد يعقوب. وقال له اهللا امسك يعقوب* جاء من فدان أرم وباركه
وهناك من اليهود من يرى أن هذا الرجل  ] . 9،10، فق35اصح[ ))يكون امسك إسرائيل

(كان مالك الرب وليس الرب ، وممن قال بذلك من اليهود سعديا الفيومي
72F

ولقد رد .  )4

                                     
 .  2/488تفسري القرآن العظيم )  1(
 .  111شرح العقيدة الواسطية ، حممد خليل هراس ص )  2(
 .  4/131تفسري القرآن العظيم ابن كثري ، )  3(
 .  654فتحي حممد الزعيب ، تأار اليهودية باألديان الوانية ص )  4(
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اإلمام ابن حزم على من قال بذا القول وأابت أن النص يدل على ان املصارع هو اهللا 
(سبحانه وتعاىل 

73F

1(       . 

- :لقصة وبني أ�ا غري مقبولة أل�ا حتتوي على أشياء ال تليق وقد نقد الباجي هذا ا       

 . اهللا تعاىل ، كما ذكره   آخر الكالم : فألن ظاهره أن يريد باإلنسان : األول 

 . فألنه ذكر فيها املصارعة بينهما : الثاين 

 . فألنه جعلها ممتدة إىل الفجر : االثاً 

 . أنه مل يقو أحدمها على اآلخر :  رابعاً 

 . ومل يقدر أن يطلق ذاته  ))أطلقين((قوله : خامساً 

 . أنه مل يطلقه إال بعوض ، وهو أن يباركه :  سادساً 

  74F2.وفيه دليل على أنه مل يعلم امسه  ))ما أمسك((قوله : سابعاً 

مماالة اهللا سبحانه وتعاىل خبلقه ، واهللا سبحانه تعاىل منزه عن ذلك ها وهذه القصة في       
    : ، وقال          U:�ى عن نفسه املماالة فقال سبحانه وقد 

              : ، وقال    

    U ) ،فاطر
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وكان كالم الرب إىل  ((:و  سفر صموئيل األول ] . 11،12،14، فق32حاص[ ))الشر
 ] . 10،11، فق15اصح [ ))صموئيل قائًال ندمت على أن قد جعلت شاول ملكاً 

ومن املالحظ أنه قد ورد   سفر العدد ما يناقض هذه الصفة وينفي الندم عن اهللا        
ليس اهللا إنساناً ((: نسب من وحي اهللا إليه سبحانه وتعاىل ، إذ جاء على لسان بلعام فيما 

وهذا يدل على التناقض بني ] . 19، فق23اصح[ ))وال ابن إنسان فيندم . فيكذب
 . الصفات الواردة 

فلما رأى اهللا أعماهلم أ�م رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم اهللا  ((: وجاء   سفر يونان        
 .] 10، فق3اصح[ ))م يصنعه على الشر الذي تكلم أنه يصنعه بم فل

واهللا سبحانه وتعاىل منزه عن الندم ، وذلك أن الندم ينا  كمال احلكمة من الفعل،        
وكذلك، كمال العلم، ألن الذي يندم إمنا يعمل عمالً يتبني له فيما بعد نتيجة ال يعلمها، أو 

 . كمال العلمواهللا سبحانه له كمال احلكمة و . ينتج عن فعله أمر غري حممود 

  اإلساءة

نسبت أسفار اليهوداإلساءة إىل اهللا سبحانه وتعاىل ، ومن ذلك ما ورد   سفر امللوك        
رب إهلي أيضاً إىل األرملة الرب وقال أيها الوصرخ إىل ((: األول من الكالم املنسوب إىل إيليا

وكان من نتيجة ذلك أن ] 20، فق17اصح[ ))اليت أنا نازل عندها قد اسأت بإماتتك إبنها 
 . الرب أعاد الروح إىل الولد فعاش وأخذته أمه

واإلساءة فعل مذموم منزه عنه املوىل سبحانه وتعاىل ، فهو سبحانه ال يسيء إىل أحد        
ِفيِه َويـَُقوُلوَن يَا َوُوِضَع اْلِكَتاُب فـَتَـَرى اْلُمْجرِِمَني ُمْشِفِقَني ِممَّا { :بظلمه كقوله سبحانه وتعاىل

َوَال  َويـَْلتَـَنا َماِل َهَذا اْلِكَتاِب َال يـَُغاِدُر َصِغريًَة َوَال َكِبريًَة ِإالَّ َأْحَصاَها َوَوَجُدوا َما َعِمُلوا َحاِضراً 

الكهف، (} َيْظِلُم رَبَُّك َأَحداً 
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هذا النوع من الصفات فيه حق وباطل، فهو من حيث لفظه ال يوصف اهللا سبحانه        
فإذا كان املعىن الئقًا باهللا سبحانه : م ابوته ، ومن حيث معناه ففيه تفصيل وتعاىل به لعد

غري الئق باهللا سبحانه وتعاىل نفي عن اهللا، وهذا الصنف من كان ، وإن  ابت املعىن وتعاىل 
- :سفار كثرياً ، ومن ذلك ما يلي األالصفات ورد   

  األذن

، 11اصح[ ))وكان الشعب كأ�م يشتكون شراً   أذين الرب ((: جاء   سفر العدد        
وجاء   سفر ] . 18، فق11اصح[ ))ين الربذ  أ مألنكم قد بكيت((: وجاء فيه ] . 1فق

 ] .16، فق19اصح[ ))أمل يارب أذنك وامسع((: امللوك الثاين 

، إمنا الذي ابت هو مل يرد   الكتاب أو السنة إابات هذه الصفة هللا سبحانه وتعاىل        
وهم من صفة السمع، وال يلزم من إابات صفة السمع إابات صفة األذن إال عند املشبهة ، 

 . تالمذة اليهود 

  األنف

اكمت املياه ر يح أنفك توبر ((: جاء   سفر اخلرو  مما نسب إىل موسى   دعاء ربه        
  ((: ئيل الثاين ما نسب إىل داود   دعائه وجاء   سفر صمو ] . 8، فق15اصح[ ))

: وجاء فيه ] . 7،8، فق22اصح[ ))صعد دخان من أنفه.. ضيقي دعوت الرب 
 ] . 16، فق22اصح[ ))انكشفت أسس املسكونة من زجر الرب من نسمة ريح أنفه((

 الفم

ه وتعاىل   مواضع عدة ، وكذا فقد جاء األسفار أيضًا بذكر صفة الفم هللا سبحان       
أما عبدي موسى ((: منها ما جاء   سفر العدد   وصف كالم اهللا سبحانه وتعاىل ملوسى 

ومما نسب إىل سليمان ] . 7،8، فق12اصح[ ))فماً إىل فم وعيناً أتكلم معه.. ليس هكذا 
ك داود أيب الذي قد حفظت لعبد.. أيها الرب إله إسرائيل ((: ر األيام األول ا  سفر أخب

 ] . 15 ،14،فق6اصح[ ))ما تكلمت به فتكلمت بفمك
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  الذراع

فأخرجنا الرب من مصر بيد ((: كما   سفر التثنية هللا  الذراع األسفار بصفة جاء        
واذكر أنك كنت عبدًا   ((: وجاء   أيضًا ] . 8، فق 26اصح[ ))ةشديدة وذراع رفيع
وجاء ] . 15، فق5اصح[ ))دودةممإهلك من هناك بيد شديدة وذراع  الرب أرض فأخرجك
 ] . 13 ،8، فق89مز[ ))لك ذراع القدرة.. يارب ((:   سفر املزامري 

  القلب

وقد جاءت األسفار بالقلب صفة هللا سبحانه وتعاىل ، كما ورد   سفر أخبار األيام        
  سفر أخبار و  ] .19، فق17اصح[ ))وحسب قلبك يارب من أجل عبدك((: األول 

واآلن قد اخرتت وقدست هذا البيت ليكون امسي فيه إىل األبد وتكون ((: األيام الثاين 
 ] . 16، فق7اصح[ ))عيناي وقليب هناك كل األيام

  الوقوف

: سفر التكوين  جاءت أسفار اليهود بوصف اهللا بالوقوف ، ومن ذلك ما ورد         
 ))وهو ذا الرب واقف عليها .. وإذا سلم منصوب على األرض ورأسها ميس السماء ((
ب موسى طوجاء   سفر اخلرو    الكالم املنسوب إىل اهللا خيا] . 12،13، فق28اصح[
 ].6، فق17اصح[ ))ها أنا أقف أمامك هناك على الصخرة   حوريب ((: 

  الصعود

وجاءت أسفار اليهود أيضًا بوصف اهللا سبحانه وتعاىل بالصعود ، ففي سفر التكوين        
، 1، فق17اصح[ ))فلما فرغ من الكالم معه صعد اهللا عن إبراهيم.. ظهر الرب ألبرام ((: 

، 35اصح[ ))مث صعد اهللا عنه.. ظهر اهللا ليعقوب أيضًا ((: و  نفس السفر ] . 22
 ] .  9،13فق

  الذهاب

وذهب الرب عندما فرغ من ((: وجاء أيضًا وصفه بالذهاب ، كما   سفر التكوين        
 ] . 33، فق18اصح[ ))الكالم مع إبراهيم 
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  الخروج والمشي

وجاء وصف اهللا سبحانه وتعاىل باخلرو  ، كما جاء   سفر ميخا   الكالم        
، 1اصح[ ))و ذا الرب خير  من مكانه وينزل وميشي على شوامخ األرضه((:  املنسوب إليه

 . وال إابات   الكتاب والسنة نفي وهذه الصفة مل يرد هلا ] . 3فق
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 الخاتمة
البحث وجدنا مدى التخبط   هذا الصفات اليت مرت معنا  وبعد النظر   تلك       
د   هذا املعتقد   صفات اهللا سبحانه وتعاىل ، هذا مع كو�م أهل  قع فيه اليهو و الذي 

. ا مل يأت أمة من األمم من الكثرةكتاب ، وأهل دين مساوي ، ولقد جاءهم من األنبياء م
وصفهم اهللا سبحانه وتعاىل   أول سورة من  اليهود قوم كفر وعناد وشقاق، ولقد إال أن 

ِصرَاَط الَِّذيَن أَنَعمَت {:كما   قوله سبحانه وتعاىل   كتابه العزيز بأ�م مغضوب عليهم ،
غُضوِب َعَليِهْم َوَال الضَّالِّنيَ 

َ
وهم الذين علموا احلق فعدلوا عنه ، ) 7الفاحتة، (}َعَليِهْم َغِري امل

ومن احلق الذي علموه ما جاءتم به أنبياؤهم من العلم باهللا سبحانه وتعاىل وماله من 
دوا تلك الصفات ، واستبدلوا با صفات نقص ال تليق باهللا سبحانه صفات الكمال ، فجح

 . وتعاىل،   كتبهم املبدلة احملرفة ، ووضعوا على ألسنة أنبيائهم مامل يقولوه 

وحىت ما بقي   تلك الكتب املبدلة احملرفة من الصفات اليت هي صفات كمال هللا        
ا، أو أ�م جاءوا بصفات أخرى تعارضها ، فلم يبق إما أ�م اررفوا   إاباتسبحانه وتعاىل 

 . وجه كل هلا الداللة على الكمال املطلق هللا سبحانه وتعاىل من  

التايل منحرفة   شريعتها وأخالقها، ويدل بن أمة اررفت   عقيدتا، فهي أوال شك        
ود املتنوعة   بقاع على ذلك ما نشاهده   هذا الزمان من شواهد االرراف   جرائم اليه

، فنسأل خمتلفة من األرض ، وباألخص   البقعة املباركة   أرض فلسطني والقدس الشريف
على نبينا حممد وعلى  سبحانه وتعاىل أن خيلص املسلمني من شرهم ، وصلى اهللا وسلم اهللا 

 . آله وصحبه أمجعني 
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 خالصة البحث
 ضوء الكتاب والسنةعقيدة اليهود في الصفات، دراسة نقدية في 
 سليمان بن قاسم العيد

 أستاذ مشارك، قسم الثقافة اإلسالمية، كلية الرتبية
 جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية السعودية

وبيان ما له من  ،إن مجيع األديان السماوية جاءت بالتعريف باهللا سبحانه وتعاىل       
والشك أن الصفات احلقيقة . ىل ال تتم إال مبعرفتهاصفات الكمال؛ ألن عبادته سبحانه وتعا

ر اليهود اوإن املتأمل   أسف. هللا سبحانه وتعاىل هي اليت ال يشوبا نقص بوجه من الوجوه
جيد كماً هائًال من صفات اهللا سبحانه وتعاىل، وهذه الصفات ال ختر  ) أسفارا العهد القدمي(

  -:  مجلتها عن االاة أقسام 
: ومن أمثلة هذا القسم  .جاء القرآن الكرمي أو السنة واملطهرة بإاباتا  لصفات كما -1

، حياء واإلماتةاإلو والسمع ،واحلياة ، والعدل، واحلكمة ،  العلم ، والقدرة ، والقوة ،
من عندهم ا ال تسلم إال أن املتأمل   إابات األسفار هلذه الصفات جيد أ�. وروها 
جند نصوصًا تصف اهللا بقصور العلم أو قصور القدرة أو ال املثسبيل  ى، فعلاملعارضة
   . القوة ، وهكذا ، وهذا مما يدل داللة أكيدة على حتريف تلك النصوص قصور 

، ومن أمثلة ذلك صفات نقص جاء القرآن أو السنة بنفيها عن اهللا سبحانه وتعاىل  -2
 . ، وروها لفقر، واخلوف، والبخل، واوالندم ،وصف اهللا سبحانه وتعاىل بالتعب

. ، وهذا النوع فيه حق وباطل يرد القرآن وال السنة بشأ�ا بنفي وال إاباتملصفات  -3
 . ، وروها، والذراع ، والقلب واألذن ،صفة الفم ، واألنف: ومن أمثلة هذا القسم 

أو صفات اهللا سبحانه وتعاىل نفيًا من أما ما ورد   القرآن الكرمي أو السنة املطهرة و        
هللا سبحانه وتعاىل من كل وجه، وليس فيها أي تعارض أو تناقض  لإاباتاً فإنه يدل على كما

 . 
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Conclusion of  Research 
Jews belief  in Attributes 

A critical  Study according  to  Quran  and Sunnah 
Sulaiman  Bin  Gassim  Al –Eid 

Assistant  -Professor  -Division of  Islamic  Culture 
Faculty  of  Education 

K.S.U. – Riyadh -  K.S.A. 
 All heavenly  religions  have come  with  the  definition of  Allah – All 
High  -  and his  attributes  of Perfection, without  which  he is not completely  
defined. The  true  attributes  of Allah -  All High - are those  denied of  defect  
in all aspects. Whoever  reviews  Jews  books (The Old  Testament) finds  a  
great  deal  of attributes  of Allah – All High. 
 These attributes  are divided into three categories as follows: 

1- Attributes affirmed by Qur’an and the Sunnah. For example : Knowledge, 
Ability,  Power, Justice,  Wisdom, Everlasting,  Hearing, Animation, 
Mortification, etc… The  reviewer  of the  affirmation  of attributes in these 
books  finds that  they are not  free  of opposition.  He  will  find  some  texts  
describing Allah  of incapacity  of knowledge,  ability  or  power and  so on.  
This  is an evidence  of the distortion  the Jews  inserted  in their  books. 
2- Attributes  of defect  - that  Qur’an  or Shnnah  has  negated ; for  example 
: describing  Allah  of fatigue,  remorse,  fear,  stinginess and poverty … etc. 
3- Attributes  that neither  Qur’an  nor  Sunnah  negated or affirmed ; and  
these  attributes  might  bear  truth  and falsehood. For  example : To  say 
Allah  has  a mouth,  nose,  ear,  arms  and heart, … etc.  

What  the Qur’an  or Sunnah  negated  or affirmed  of the attributes of Allah,  
assures the Perfection of Allah – All High - in  all  aspects,  and they  do not  
have  any  opposition  or contradiction. 
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 .هـ 1383عيسى البايب احلليب وشركاه ، : ، مصر1ط.  النهايةابن األاري،  ]1[
علـــي بـــن . ، حتقيـــق د الصـــواعق املرســـلة،  أبـــو عبـــداهللا حممـــد بـــن أيب بكـــرابـــن القـــيم ،  ]2[

 . 1408دار العاصمة ، : ، الرياض 1ط. حممدالدخيل اهللا 
. ، حتقيـق حممـد أمحـد احلـا  هديـة احليـارىابن القيم ، أبو عبـداهللا حممـد بـن أيب بكـر ،  ]3[

 .  1416دار القلم ، : ، دمشق1ط
علي بن حسن بن ناصـر : ، حتقيق  اجلواب الصحيحأمحد بن عبداحلليم ، ابن تيمية ،  ]4[

 . 1419الرياض، دار الوطن ، :  2ط. وآخرين 
 درا الكتـــــب العلميـــــة،: بـــــريوت . 2ط.  النبـــــواتليم ، أمحـــــد بـــــن عبـــــداحل ،ابـــــن تيميـــــة ]5[

  .  هـ1414
، ترقيم حممد فؤاد عبدالباقي ، تصحيح  فتح الباريأمحد بن علي ، ابن حجر ،  ]6[

رئاسة إدارات البحوث العلمية : الرياض . وتعليق مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
 . واإلفتاء والدعوة واإلرشاد

. حممد إبراهيم نصر، د. د: ، حتقيق الفصلن أمحد ، أبو حممد علي بابن حزم ،  ]7[
  . 1416/1996دار اجليل، : ، بريوت 2ط .عبدالرمحن عمرية

 .1405املكتب اإلسالمي ، : ، بريوت 5ط.  املسند اإلمام أمحد ،ابن حنبل ،  ]8[
شرح القصيدة توضيح املقاصد وتصحيح القواعد   ابن عيس، أمحد بن إبراهيم،  ]9[

  . 1406املكتب اإلسالمي، : ، بريوت 3ط.  ماإلمام ابن القي
دار الفكر ، .  تفسري القرآن العظيمأبو الفداء إمساعيل ، ابن كثري ،  ]10[

1400/1980 . 
دار صادر : بريوت. لسان العربابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ،  ]11[

.  
د الدعاس ، عادل عزت عبي: إعداد وتعليق السنن ، ، سليمان بن األشعث ، ابو داود ]12[

   . 1389دار احلديث ، : ، بريوت 1ط. السيد 
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: ، مصر 1ط. ، حتقيق أمحد حجازي السقا  على التوراةالباجي، علي بن حممد ،  ]13[
 .  1400مطبعة احلليب ، 

، القاهرة، املطبعة السلفية ،  1ط.  اجلامع الصحيححممد بن إمساعيل ، البخاري،  ]14[
1400 . 

 . 1406دار اآلفاق اجلديدة ، : ، بريوت  1ط . ،االعتقادالبيهقي،  ]15[
   .  1413مكتبة السوادي، : ، جدة1ط . البيهقي، كتاب األمساء والصفات ]16[
، دار 1ط. ، حتقيق حلمي حممد فوده  كتاب املنها    شعب اإلمياناحلليمي ،  ]17[

 .  1399الفكر، 
. وسف الدقاق، حتقيق أمحد بن ي شأن الدعاءأبو سليمان أمحد بن حممد ، اخلطايب ،  ]18[

  .  1413دار الثقافة العربية ، : ، دمشق  3ط
 . هـ1357، املطبعة البهية املصرية ،  1ط. التفسري الكبريالرازي، حممد بن عمر ،  ]19[
مراجعة وتعليق طه عبدالرؤوف  ، شرح أمساء اهللا احلسىنالرازي، حممد بن عمر ،  ]20[

 . هـ 1396منشورات مكتبة الكليات األزهرية ، : مصر . سعد
  . تفسري املناررضا ، حممد رشيد ،  ]21[
املكتب اإلسالمي ، : ، بريوت 1ط. خمتصر تفسري املناررضا ، حممد رشيد ،  ]22[

1404.  
دار البشري، : ، مصر  1ط.  تأار اليهودية باألديان الوانيةفتحي حممد ، الزعيب ،  ]23[

1414/1994  . 
سنن مام السندي على احلاشية اإلالسندي، أبو احلسن تور الدين بن عبداهلادي ،  ]24[

  .1406دار البشائر ، : ، بريوت1ط .املطوعة مع السنن .  النسائي
 . دار الفكر : بريوت .  امللل والنحلأبو الفتح حممد بن عبدالكرمي ، الشهرستاين،  ]25[
، 2ط. حتيقيق حبيب الرمحن األعظمي املصنف، الصنعاين، عبدالرزاق بن مهام ،  ]26[

 . 1403املكتب اإلسالمي ، : بريوت
وكذلك طبعة  .  1400، مطبعة الوطن العريب ،  1ط . املعجم الكبريالطرباين ،  ]27[

 . حتقيق محدي عبداليد السلفي أخرى غري حمددة 
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.  1406دار املعرفة، : بريوت .  جامع البيانالطربي، أبو جعفر حممد بن جرير ،  ]28[
 .   1373مصطفى البايب احلليب ، 

  . 1407دار القلم ، : دمشق ،  2ط . اإلسرائيلي الفكر الديينحسن ، . دظاظا ،  ]29[
درا الكتب : بريوت .  اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، أبو عبداهللا حمد بن أمحد ،  ]30[

    .1413العلمية ، 
رئاسة إدرات البحوث : الرياض  .صحيح مسلم القشريي، مسلم بن احلجا  ،  ]31[

 . العلمية واإلفتاء والدعوة  واإلرشاد
 . 1406بريوت ، درا الشروق، .    ظالل القرآنقطب ، سيد ،  ]32[
: ، الكويت 1ط.  النهج األسىن شرح امساء اهللا احلسىند ، و حممد احلمالنجدي،  ]33[

 . 1417مكتبة اإلمام الذهيب ، 
دار : ، بريوت1ط. ، ترقيم عبدالفتاح أيب غدة السنن، أمحد بن شعيب ، النسائي ]34[

 . 1406البشائر ، 
 . درا املعرفة: بريوت  .على الصحيحني املستدرك احلاكم ، النيسابوري، أبو عبداهللا ]35[
دار اهلجرة ، : ، الرياض 3ط . شرح العقيدة الواسطيةهراس ، حممد خليل ،  ]36[

1415 . 
، بريوت ، درا الكتب العلمية ، 2ط شرح القصيدة النونيةهراس ، حممد خليل ،  ]37[

1415 . 
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